
 
Seminář 

 
„FINANCOVÁNÍ FIREMNÍCH INOVACÍ S VÝHLEDEM 2014+“  

 
který se koná v rámci programu „Inovace 2013 – Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR“ 

 
Pořádá: 

Technologické centrum AV ČR  
 

 
Termín:  

čtvrtek 5. prosince 2013, od 9,30 hod 
 

 
Místo: 

Technologické centrum AV ČR, 160 00 Praha 6 
 

 
Cílem semináře je seznámit inovačně orientované podniky s možnostmi  financování projektů 
z evropských zdrojů a operačních programů v novém programovacím období 2014 – 2020.  
 
Účastníci semináře by měli získat odpovědi na praktické otázky:  

• nabídka vhodných nástrojů pro financování  
• zaměření programů především na malé a střední podniky  
• podporované aktivity  
• výše finanční podpory 
• vyšší zastoupení finančních nástrojů 
• propojování výzkumné a podnikové sféry  
• zjednodušení programů pro žadatele  
• připravované výzvy 

 
Hlavními tématy semináře budou v prvním bloku SME nástroj nového evropského programu 
HORIZONT 2020 na podporu financování výzkumu a inovací, program COSME pro usnadnění přístupu 
k financování inovativních firem, nástroje podpory firemních inovací v gesci MPO ČR a ve druhém 
bloku budou prezentovány nové operační programy s podporou výzkumu, inovací a rozvoje podnikání, 
nástroje pro lepší orientaci firem v dotačních titulech a finančních nástrojích s využitím podpory sítě 
Enterprise Europe Network v České republice. 
 
Seminář je určen především zástupcům podniků, zejména malých a středních, výzkumných pracovišť a 
institucí resp. potenciálním žadatelům o podporu financování výzkumných a inovačních projektů.  
 
 

Registrace:  
Vstup na seminář je zdarma po předchozí registraci 

http://geform.tc.cz/financovani_inovaci/  

http://geform.tc.cz/financovani_inovaci/


PROGRAM 

 

Čas  Blok/Název Prezentující Instituce 

09:00 – 09:30 Registrace 

09:30 – 09:45 Uvítání Petr Očko Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR 

 I. Nástroje podpory VaVaI a nové finanční nástroje 

09:45 – 10:35 Přehled  nástrojů na podporu inovačního 
podnikání v gesci MPO ČR Petr Očko Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR 

10:35 – 10:55  HORIZONT 2020 – SME nástroj Martin Škarka Technologické 
centrum AV ČR  

10:55 – 11:15 COSME – přístup k financování firem Anna Macounová Technologické 
centrum AV ČR 

11:15 – 11:35 Přestávka na kávu 

 II. Nové operační programy na období 2014 – 2020 s podporu podnikání a inovací  

11:35 – 12:05 Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OPPIK) Břetislav Grégr Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR 

12:05 – 12:35 Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 
2014 – 2020 (OPVVV) Petr Hladík 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
ČR 

12:35 – 13:00 Operační program  životní prostředí  
2014 – 2020 (OPŽP) Světlana Svitáková Ministerstvo životního 

prostředí ČR 

13:00 – 14:00 Oběd 

14:00 – 14:30 Integrovaný regionální operační program  
2014 – 2020 (IROP) Rostislav Mazal Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR 

14:30 – 15:00 Operační program Praha – pól růstu ČR  
2014 – 2020 (OPP) Jakub Pechlát Útvar rozvoje hlavního 

města Prahy 

15:00 – 16:00 Diskuse  

16:00  Závěr 
Daniela Váchová 
Enterprise Europe 
Network 

Technologické 
centrum AV ČR 

 

Seminář se koná v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network, která je spolufinancována Evropskou 
komisí z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a je podporována 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 


